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voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 29 januari 2020
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Beste ouders/verzorgers,
Deze week is juf Ruby ons komen versterken. Zij draait tot de voorjaarsvakantie
een paar dagen mee in groep Venus en zal daarna samen met meester Peter de
vervanging van juf Harmien verzorgen. Juf Harmien zal een tijdje uit de roulatie
zijn i.v.m. een medische ingreep. Op dit moment missen we juf Annet in groep
Zon i.v.m. ziekte. De vervanging van deze afwezigheid hebben we voorlopig
opgelost met juf Wendy en juf Tessa. We zijn blij dat we in deze tijd van
leerkrachtentekort er nog in slagen voor alle groepen een leerkracht te hebben.
Helaas lukt dat niet altijd, zoals tijdens de griepgolf wat afgelopen week het
geval was. Om aandacht te vragen voor het leerkrachttekort staakt SBO
Universum ook tijdens de landelijke staking. We willen aandacht blijven vragen
voor het grote tekort en de problemen die in de toekomst alleen maar groter
dreigen te worden. We zijn blij met de versterking door een aantal vrijwilligers.
Op maandagen draait meester Jean de bibliotheek, op dinsdag helpt juf Ingrid
ons en op woensdag meester Arno. Ook een paar ouders helpen wekelijks op
school. We zijn heel blij met deze extra handen.
Staken 30 & 31 januari, school dicht
Met veel van onze Innoordcollega’s bezoeken we op donderdagochtend een
miniconferentie. We staan dit keer dus niet op de Dam met spandoeken maar we
laten ons inspireren door Claire Boonstra in het Zonnehuis om daarna met elkaar
na te gaan denken en praten over hoe we onderwijs anders kunnen organiseren.
Amsterdam heeft afgelopen week aan minister Arie Slob een noodplan
aangeboden. Op vrijdag gaan wij met leerkrachten van de IJdoorn en de
Piramide in gesprek over welke mogelijkheden wij nog zien om goed onderwijs te
blijven geven in de huidige omstandigheden.
Boek cadeau
Afgelopen week hebben de kinderen van groep Neptunus, Mars, Venus, Jupiter
en Aarde het boek ‘ De Kroon der Wijsheden” uitgedeeld gekregen. Dit boek
beschrijft op begrijpelijke wijze de plannen voor de komende 4 jaar van alle
Innoord scholen. In het kader van de nationale voorleesdagen wordt er in de
groepen uit dit boek gelezen. Hierna krijgen de kinderen het boek mee naar huis.
Schoolfruit
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen?
Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
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Only Friends
In februari en maart 2020 staan er weer een aantal sportieve activiteiten op het
programma. De kinderen gaan met de juf of meester naar de sporthal. Hierbij het
overzicht:
Vrijdag, 7 februari van 12.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Aarde, Venus & Jupiter gaan handballen en korfballen
Vrijdag, 14 februari van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Komeet & Mars Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 14 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Neptunus & Zon Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 6 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Neptunus & Pluto Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 6 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Ster/Gr Beer/Maan/Zon Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 13 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Aarde/Venus & Jupiter Beweegbaan en estafette stoeivormen
Vrijdag, 20 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Komeet & Mars Atletiek
Vrijdag, 20 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Ster/Gr Beer/Maan/Zon Atletiek

Spreekuur Pak je Kans
Het inloopspreekuur in februari is op:maandag 10 februari.
U kunt hier terecht voor allerlei vragen zoals:
- kom ik in aanmerking voor een laptop voor mijn kind?
- hoe betaal ik het schoolreisje of schoolkamp?
- kan het sporten van mijn kind vergoed worden?

Kofﬁeochtenden
In februari 2020 hebben wij een aantal kofﬁeochtenden op de agenda staan. Op
maandag zullen Judy en Fatiha u ontvangen vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur onder
het genot van een lekker kopje kofﬁe of thee.
3 februai - Charlotte, de zorgcoördinator
10 februari- Annelies Taal & Spraak
24 februari- geen kofﬁeochtend, studieweek, kinderen vrij
2 maart - nog in te vullen
9 maart - nog in te vullen
16 maart - OKT, sport en vrije tijd

Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Het bedrag van € 50,- kunt u
overmaken op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord onder
vermelding van de naam van uw kind. Van dit geld betalen wij allerlei
festiviteiten op school zoals Paas en schoolreisjes.
Het is vanaf dit jaar mogelijk om met stadspas op school te betalen. U kunt uw
stadspas vanaf september bij Judy of Philles laten scannen. Een brief over de
ouderbijdrage en de wijze van betalen volgt nog. Meer informatie zal ook tijdens
de kofﬁeochtend met u besproken worden.

Voorjaarsvakantie en studieweek
Op woensdag 12 februari ontvangt u alweer de volgende nieuwsbrief in verband
met de voorjaarsvakantie en de studieweek. Op maandag 2 maart verwachten
wij de kinderen weer op school.

Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl
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